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DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

El govern invertirà 30 milions
d’euros al Maresme fins al 2012
왘 El pla únic d’obres i serveis
de Catalunya s’incrementa
un 50% respecte a l’anterior

왘 En total s’executaran 116
왘 Els municipis més beneficiats
actuacions locals, la majoria en
són Vilassar de Dalt, Arenys
els últims anys del programa
de Mar i Sant Pol de Mar
MARESME 2

Els bombers
voluntaris de
Tordera
estrenen seu

Zapatero és reelegit
president del govern
espanyol en la segona
votació només amb
els vots socialistes
EUROPA - MÓN 20 i 21

● El parc, de 630 m², es
troba a l’entrada del poble,
en zona de nou creixement

Carme Chacón serà la
primera dona
ministra de Defensa
i Celestino Corbacho
s’incorpora al nou
executiu espanyol

● La Generalitat ha invertit
més de 700.000 euros en
un edifici que es va
començar a fer el 2006
● Els bombers voluntaris de Tordera van estrenar ahir la nova seu, al
carrer Pujades, en una zona de nou
creixement a l’entrada del poble.
L’edifici, de planta baixa i pis, ocupa 630 metres quadrats i es troba al
costat de la nau de la brigada municipal i del casal de joves. A l’acte
d’inauguració hi va assistir el conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura,
que va recordar que el Departament
invertirà aquest any 6,2 milions en
infraestructures dels Bombers de la
Regió Metropolitana Nord. / T.M.
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Detenen quatre joves
per ocupar l’antiga
fàbrica de Can Bosch
de Vilassar de Mar
MARESME 3

La llei dels hípers. La

Messi torna
al Barça per
jugar avui a
Huelva
El Club del Subscriptor
PLANA 24

MARESME 3
PUBLICITAT

L’ampliació de la llar
d’infants de Calella no
estarà a punt al setembre
L’Ajuntament ho atribueix a un alentiment de la
Generalitat i l’oposició local parla d’«incapacitat»
● L’ampliació de la llar d’infants
municipal El Carrilet de Calella no
es podrà estrenar el setembre vinent.
Un alentiment en el procés de tramitació de la subvenció de la Generali-

tat impedirà que les obres estiguin
llestes, segons l’Ajuntament. El
principal grup de l’oposició, CiU,
considera que la situació respon a la
«incapacitat» del govern local.
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directiva de liberalització
dels serveis i el recurs
davant el tribunal europeu
de Justícia poden obligar a
rectificar la llei catalana
que frena els hipermercats.

ESPECIALISTES
IMMOBILIARIS
Compravenda i lloguer
naus industrials, locals,
cases, torres i pisos
Administració de finques
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